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 چکيده
 ،آموزش دانشجویان رو به رو ساخت. لذا یشماری در زمینههای بیچالش ها را بادانشگاه 11 شیوع بیماری کووید: مقدمه

از دیدگاه دانشجویان،  11 کوویدتبیین معیارهای ضوابط اخالقی در آموزش مجازی در دوران شیوع حاضر با هدف  یمطالعه

 .اساتید و مدیران آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گردید

نفر از دانشجویان،  33کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی بود. مطالعه با مشارکت  ییک مطالعه پژوهش حاضر: هاروش

احبه ها از مصآوری دادهگیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، انجام شد. برای جمعطریق نمونه اساتید و مدیران آموزشی که از

استفاده شد. همچنین برای افزایش اعتماد و اعتبار علمی نتایج از   Kyngasو  Eloها از رویکرداستفاده شد. جهت تحلیل داده عمیق
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 مقدمه

ای برخوردار ها به عنوان یک نظام اجتماعی از جایگاه ویژهدانشگاه

حساس خود را در تعلیم و  یتوانند وظیفهباشند و در صورتی میمی

تربیت دانشجویان به نحو احسن انجام دهند که سازمانی سالم و پویا داشته 

ها این در حالی است که شیوع بیماری کروناویروس دانشگاه. (1،2)باشند 

آموزش دانشجویان رو به رو ساخته  یشماری در زمینههای بیرا با چالش

 . (3)است 

ک بحران گسترده در سالمت مردم جهان اپیدمی کرونا ی یپدیده

ها ناشود و منجر به تغییرات اساسی در طرز زندگی عادی انسمحسوب می

بخش آموزش در  ،. در همین راستا(4،5)در مقیاس وسیع شده است 

ها به دنبال تعطیلی ناشی از اپیدمی ویروس کرونا دچار مشکالت دانشگاه

 . (1)هایی جهت تدریس به دانشجویان گردید و چالش

ایران نیز از جمله کشورهایی بود که از همان روزهای نخست، استفاده 

های مختلف آموزش مجازی را به عنوان جایگزین آموزش از شیوه

 (. 2،7)داد ها در دستور کار نظام آموزش عالی قرار حضوری در دانشگاه

آموزش مجازی و استفاده از این ابزارها، با این حال گنجاندن ابزارهای 

نظام آموزشی را با موانع زیادی در سه سطح کالن، میانی و خرد از جمله 

، گذاری نامطلوبریزان، سیاستداشتن تفکر راهبردی مدیران و برنامه

های معرفی ضعف فناوری آموزشی و مدیریت ناکارآمد، ضعف فناوری

بندی مطرح و برهم خوردن بودجه شده، نداشتن استقالل و آزادی عمل

 . (1)شده و ... رو به رو کرده است 

سو و عدم نظارت و کنترل بر  ی وسیع آموزش مجازی از یکگستره

ها از دیگر سوی، مباحث جدیدی چگونگی و شرایط انجام این آموزش

از جمله رعایت معیارهای اخالقی را در این بخش به وجود آورده است 

رای آموزش سنتی و حضوری مدنظر نبودند. جریان آزاد که در گذشته ب

ارتباطات مجازی، کمبود نظارت جامع و عدم کنترل اطالعات موجب 

یکی از مواردی که امروزه  ،های آنالین شده است، از این روسوءاستفاده

ها مطرح گردید بحث معیارهای به دنبال آموزش مجازی در دانشگاه

در واقع اخالق از موضوعاتی  .باشدا میهاخالقی در این نوع آموزش

. اخالق در آموزش (13)ها مطرح است است که امروزه در تمامی حوزه

باشد. اگرچه هدف آموزش، رشد ای میهای اخالق حرفهمجازی از حوزه

ویژه  و تکامل آنان است اما رعایت مسائل اخالقی بهها آنو شکوفایی انس

دلیل جریان آزاد و گستردگی ارتباطات  بههای مجازی آنالین در آموزش

ی آموزش های اخالقی در حوزهفراغت از دغدغه بسیار مهم است.

تواند مانع کارآمدی و وجود آورده و می مجازی، مباحث فراوانی را به

های اخالقی های آموزشی شود و اساساً توجه به دغدغهاثربخشی سازمان

القی منشأ نگرش و توجه به اخالق و عزم بر جلوگیری از مسائل غیراخ

 . (11)باشد در آموزش می

 عمیق معیارهای ضوابط اخالقی در آموزشدر زمینه شناخت 

مطالعات مقطعی و کیفی اندک بوده و بسیاری از متغیرهای مهم در این 

اند که تنها با مطالعات کیفی قابل تبیین خواهند بود. زمینه ناشناخته مانده

ه به ای کانجام شده مشخص گردید که مطالعه گسترده هایپس از بررسی

در دوران معیارهای ضوابط اخالقی در آموزش مجازی بررسی و شناخت 

برای جمعیت اساتید، دانشجویان و مدیران آموزشی  11 شیوع کووید

پرداخته باشد، وجود ندارد. حال با توجه به شیوع بیماری کرونا و استفاده 

ها برای همه مقاطع و لزوم توجه هر تمامی دانشگاهاز آموزش مجازی در 

چه بیشتر به مسایل و معیارهای ضوابط اخالقی در این بعد از آموزش در 

ابط تبیین معیارهای ضوبین دانشجویان و اساتید؛ مطالعه حاضر با هدف 

از دیدگاه  11 اخالقی در آموزش مجازی آنالین در دوران شیوع کووید

و مدیران آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشجویان، اساتید 

 .انجام شد

 

 هاروشمواد و 

کیفی و با استفاده از رویکرد تحلیل  یپژوهش حاضر یک مطالعه

نفر از  33و با مشارکت  1433محتوای کیفی بود که در طی تابستان 

های دانشجویان، اساتید و مدیران آموزشی شاغل در تمامی دانشکده

ان کنندگدر این مطالعه مشارکت علوم پزشکی همدان انجام شد.دانشگاه 

گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع انتخاب شدند. از طریق نمونه

اشد بهای کیفی میهای رایج در پژوهشگیری هدفمند یکی از روشنمونه

معیارهای از قبل مشخص شده و با  براساسکه محقق به صورت فعال 

نماید. کنندگان میپژوهش اقدام به انتخاب شرکتتوجه به سوال اصلی 

کنندگان با رویکرد حداکثر تنوع از هشت دانشکده انتخاب بنابراین شرکت
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 11مدرس،  13ها در هنگام مصاحبه شدند. در نهایت پس از اشباع داده

نفر مدیر  4ای و تخصصی(، دانشجو )کارشناسی، ارشد، دکترای حرفه

یر، مدرس یا دآموزش مجازی را به عنوان مآموزش داوطلب که تجربه 

تدا با نندگان ابکوارد مطالعه شدند. در هر دسته از شرکت ،فراگیر داشتند

کننده واجد شرایط مصاحبه شد و بقیه افراد در همان دسته به یک شرکت

ها با کننده اول، انتخاب شدند. دادهروش گلوله برفی و با هدایت شرکت

ه به زبان فارسی از طریق مصاحبه عمیق توسط محقق مصاحب 33استفاده از 

با  تا زمانی کهگیری مطالعات کیفی، نمونه قواعدطبق آوری شدند؛ جمع

و اشباع داده  دیای حاصل نگردورود فرد جدید به مطالعه، اطالعات تازه

 یافت.، ادامه حاصل شد

تدریس یا تحصیل در دوره آموزش  یمعیار ورود به مطالعه سابقه

ها از مصاحبه عمیق استفاده شد. مصاحبه آوری دادهبرای جمعمجازی بود. 

ابط معیارهای ضوال کلی و باز درباره ؤاالت دموگرافیک و یک سؤشامل س

 یبود. کلیه 11 کووید اخالقی در آموزش مجازی در دوران شیوع

را از اعضای تیم تحقیق اجها به صورت انفرادی توسط یک نفر مصاحبه

دقیقه بود. تمام  45تا  33ین ب گردید. زمان انجام هر مصاحبه، حدوداً

صورت کلمه به کلمه، توسط محقق ه کنندگان، بهای شرکتپاسخ

شونده صدای او نیز ضبط زمان با رضایت مصاحبهیادداشت گردید و هم

هایی کتکنیشد. برای افزایش کیفیت مصاحبه و حفظ موازین اخالقی، 

البداهه مصاحبه، ارائه بازخورد، پرهیز از القای نظرات مانند عدم شروع فی

 به مصاحبه شونده، جلب اعتماد و قطع مصاحبه در صورت لزوم مورد

ها در سه فاز مقدماتی، جهت تحلیل دادهتوجه محقق قرار گرفت. 

  .(12)تفاده شد اس Kyngas و  Eloاز رویکرد دهیو گزارش سازماندهی

سازی شامل: لزوم کسب مطابق با این رویکرد، مراحل آماده

ری، گیهای عمومی جهت مصاحبه، انتخاب استراتژی مناسب نمونهمهارت

ها و در گیری در مورد تحلیل آشکار یا پنهان محتوا، انجام مصاحبهتصمیم

باشد. همچنین با اطالع قبلی ها مینهایت رونویسی و غرق شدن در داده

ها ضبط گردید و پس از هر مصاحبه فایل صوتی ضبط مصاحبه یکلیه

صورت کامل پیاده شد. سپس متون هر ه شده با ذکر شماره مصاحبه ب

مصاحبه بازنویسی و چندین بار مرور گردید تا شناخت کلی از آن حاصل 

شود. در ادامه برای هریک از متون مصاحبه خالصه تفسیری نوشته شد و 

 یدر مرحله .و استخراج معانی نهفته در آن اقدام گردیدنسبت به درک 

 بندی تکوینی، پیش آزمایش ماتریسها ایجاد ماتریس طبقهسازماندهی داده

گیری طبقات اصلی از کدهای اولیه و ایجاد پیوندهای بندی، شکلطبقه

عمومی بین طبقات فرعی و طبقه اصلی انجام شد. بر این اساس از متن 

کد اولیه در خصوص ضوابط اخالقی آموزش مجازی از  113ها، مصاحبه

کنندگان شناسایی شد. جهت ایجاد پیوند بین طبقات فرعی دیدگاه شرکت

اصلی و همچنین رفع تناقضات موجود در تفسیر، فرآیند  یبا طبقه

بازگشت مکرر به متون صورت گرفت. همچنین پژوهشگران در نحوه 

رعی در چارچوب مفاهیم ضوابط جایگذاری کدهای اولیه و طبقات ف

کل شبه تبادل نظر پرداختند تا در نهایت طرح نهایی  اخالقی موجود مکرراً

  ن و گوبالینکلو علمی نتایج از روشد و اعتبار گرفت. برای افزایش اعتما

ابلیت انتقال وابستگی و ق ،ییدپذیریأت ،ستفاده شد که چهار معیار مقبولیتا

. جهت قابلیت ثبات، (13) ددانالزم میهای کیفی را برای استحکام داده

ها توسط دو پژوهشگر بازنگری گردید. همچنین سعی شد از طوالنی داده

حد امکان خودداری و  ها( تاها )انجام مصاحبهآوری دادهشدن زمان جمع

برای  .موضوع پرسیده شودکنندگان راجع به یک مشارکت یاز همه

یند انجام کار در اختیار چند تن از محققین مطالعه آییدپذیری مطالعه، فرأت

 یدر زمینهیید شد. أانجام پژوهش ت یقرار داده شد و صحت نحوه

 با همراه واحدهای تحلیل و هامصاحبه ها،نوشتهپذیری، دستانتقال

 تکمیلی نظرات و ارائه کنندگانبه مشارکت شده استخراج اولیه کدهای

 از شد. استفاده لحاظ پیشنهادی نکات و انجام اصالحات الزم اخذ،ها آن

 حداکثر با گیرینمونه با عرصه( همراه در ویادداشت روش )مصاحبه تلفیق

های سنی و واریانس )مصاحبه با اساتید، دانشجویان، مدیران از گروه

های یانتخاب و ویژگ جنسی مختلف( و توصیف روشنی از بستر، نحوه

و  ییدأیند تحلیل تصدیق، تآآوری داده و فرکنندگان، جمعمشارکت

  ها را افزایش داد.پذیری دادهانتقال

 

 هایافته

نفر در مقطع  1کننده، دانشجوی شرکت 11نتایج نشان داد که از 

 اینفر دکترای تخصصی یا حرفه 1نفر کارشناسی ارشد و  1کارشناسی، 

نفر استاد  2نفر دانشیار و  4نفر استادیار،  4کننده، استاد شرکت 13از بودند. 
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نفر از مدیران آموزشی وارد مطالعه شدند. محدوده  4تمام بوند. همچنین 

سال با میانگین سنی و  52تا  11کنندگان در مصاحبه بین سنی شرکت

کاری اساتید و  یسابقه یبود. محدوده 1/35±34/11 انحراف معیار

سال  14±21/1 سال با میانگین و انحراف معیار 27تا  1مدیران آموزشی 

در مرحله اول در مجموع ها آنها و تحلیل آوری مصاحبهبود. پس از جمع

کد اولیه استخراج گردید. با توجه به اهداف مطالعه، کدهای اولیه  113

امل و در طبقات تدریج مراحل تلخیص که و ب همشابه با هم ادغام شد

 مربوطه جایگذاری گردید. 

در بررسی ضوابط آموزشی در آموزش مجازی از دیدگاه 

کنندگان در مجموع سه طبقه اصلی شامل ضوابط آموزشی شرکت

زیرطبقه  22فراگیران، ضوابط آموزشی اساتید و ضوابط سازمانی و تعداد 

ررسی که مربوط به ب 1در جدول  در قالب سه جدول گزارش گردید.

ی الزامات باشد، دیدگاه اساتید در سه زیرطبقهضوابط آموزشی فراگیران می

آموزشی ارزشیابی، الزامات حضور در کالس و انتظارات از دانشجو قرار 

گرفت. در خصوص الزامات امتحانی عدم ارتکاب به تقلب و داشتن 

ه ب ی الزامات اخالقی امتحانات مطرح شد.صداقت به عنوان کدهای اولیه

در آزمون آنالین به دلیل عدم شناسایی دانشجویان، کنترلی  "عنوان مثال 

نیست در نتیجه تعهد و صداقت خود دانشجویان شرط اصلی ها آنبر روی 

. در زیرطبقه "17کد  ،ساله 33در سالمت امتحانات است. استادیار مرد، 

الس ط کانتظار از دانشجو، اساتید به مواردی چون متعهد بودن به شرای

آنالین، مشارکت فعال در کالس آنالین، انجام تکالیف، رعایت اخالق 

ای و آموزشی در قالب کدهای اولیه اشاره کردند. در این جدول حرفه

دانشجویان به سه زیرطبقه شرایط حضور در کالس، الزامات ارزشیابی و 

های کالسی اشاره کردند. در خصوص شرایط حضور در الزامات فعالیت

کالس، حضور به موقع، پوشش رسمی و مناسب، رعایت جو رسمی، 

افزار کالس آنالین، رعایت مقررات و احترام افزار و نرمآماده کردن سخت

 "ها از مهمترین کدهای اولیه بود. به عنوان مثالکالسیبه اساتید و سایر هم

دانشجو باید به موقع در کالس حاضر شود و مشارکت فعال داشته باشد 

 33به منظور حضور و غیاب. دانشجوی دکتری تخصص زن  نه صرفاً

. همچنین در همین جدول از دیدگاه مدیران آموزشی به چهار "ساله

ی الزامات ارزشیابی، تعامل با اساتید، تعامل با آموزش و حضور زیرطبقه

ای نظیر در کالس اشاره شد. در خصوص تعامل با آموزش کدهای اولیه

های با آموزش، حضور در زمان مشخص شده کالس همکاری دوسویه

های عملی و بازخورد به موقع عملی، همکاری جهت برگزاری کالس

آموزش مجازی " نواقص آموزش مجازی استخراج شد. به عنوان مثال

باشند  هم لینک باشد که باید باحالت زنجیره آموزش، اساتید و دانشجو می

 . "ساله 41موزش مرد را رصد کند. مدیر آها آنو آموزش 

 

در خصوص ضوابط اخالقی فراگیران از دید زیرطبقات  و طبقه اصلی -1جدول 

 اساتید، دانشجویان و مدیران آموزش

 زیرطبقه طبقه اصلی کنندگانشرکت

 اساتید

ضوابط اخالقی 

 فراگیران

 الزامات اخالقی امتحانات

 انتظارات از دانشجو

 الزامات حضور در کالس

 دانشجویان

 کالسشرایط حضور در 

 الزامات امتحانی

 های کالسیالزامات فعالیت

 مدیران

 الزامات امتحانی

 تعامل با اساتید

 تعامل با آموزش

 حضور در کالس

 

، دیدگاه باشدکه مربوط به بررسی ضوابط اخالقی مدرسین می 2در جدول 

 ی الزامات کیفیت تدریس، الزامات برگزاری امتحاناساتید در سه زیرطبقه

و انتظارات از اساتید قرار گرفت. در خصوص الزامات کیفیت تدریس، 

های آموزشی، داشتن طرح درس تدریس منظم، بارگذاری منظم فایل

بینی مشوق برای مشارکت کالسی، متناسب با شرایط مجازی، پیش

ر برای گذاری براباختصاص فضای فیزیکی مناسب برای تدریس، ارزش

و رعایت جوانب احتیاط در مورد طرز  های حضوری و مجازیکالس

های محیطی در کالس آنالین به صحبت کردن، نوع پوشش و پارازیت

 جایی که کنترل فضای از آن"عنوان کدهای اولیه مطرح شد. به عنوان مثال 

باید جانب احتیاط را در روند تدریس رعایت کرد و  ،آنالین سخت است

. در این "ساله 52استاد تمام مرد  جدیت استاد در این امر خیلی مهم است.

جدول دانشجویان به سه زیرطبقه شرایط تدریس، کیفیت تدریس و 

بندی انتظارات اشاره کرده بودند. در خصوص شرایط تدریس، زمان

هفتگی، کاهش مدت زمان تدریس، رعایت تعداد  یمناسب، داشتن برنامه
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تصویر  صدا وم أبینی فضای مناسب آموزشی، اشتراک توجلسات، پیش

 هایفرضسازی پیشاساتید، طرح درس متناسب با جلسات و آماده

در آموزش مجازی " تدریس از مهمترین کدهای اولیه بود. به عنوان مثال

گذاشت حتی یک هفته قبل از خواست فایل میاستاد هر موقع دلش می

 22زن ، گذارند. دانشجوی کارشناسیجا می ها را یکفایل یامتحان همه

. همچنین در همین جدول از دیدگاه مدیران آموزشی به چهار "سال

ی الزامات امتحانی، محتوای آموزشی، تعامل استاد با دانشجو و زیرطبقه

ای استاد راهنما اشاره شد. در خصوص زیرطبقه استاد راهنما کدهای اولیه

نظیر آگاهی از مشکالت آموزش مجازی دانشجویان، پیگیری حل 

ان ای برای دانشجوینشجویان، برگزاری جلسات توجیهی دورهمشکالت دا

استاد راهنمای " و آموزش قوانین و مقررات استخراج شد. به عنوان مثال

شان را هر دوره باید با دانشجویان ماهیانه جلسه بگذارند و مشکالت

بپرسند و حل کنند. اساتید راهنما و مشاور در آموزش مجازی حضور 

 . "ساله 33یر آموزش زن کمرنگ دارند. مد

در خصوص ضوابط اخالقی مدرس از زیرطبقات و  طبقه اصلی -2جدول 

 دید اساتید، دانشجویان و مدیران آموزش

 زیرطبقه طبقه اصلی کنندگانشرکت

 اساتید

وابط اخالقی ض

 مدرس

 الزامات کیفیت تدریس

 رگزاری امتحانب الزامات

 انتظارات از اساتید

 دانشجویان

 شرایط تدریس

 کیفیت تدریس

 انتظارات

 مدیران

 الزامات امتحانی

 محتوای آموزشی

 تعامل استاد با دانشجو

 استاد راهنما

 

د، باشکه مربوط به بررسی ضوابط اخالقی سازمان می 3در جدول 

ی تجهیزات و انتظارات از سازمان قرار گرفت. دیدگاه اساتید در دو زیرطبقه

سازی فضای کالس برای آموزش مناسبدر خصوص تجهیزات کد اولیه 

دانشجویان به دو  ،. در این جدول"ساله 53آنالین مطرح شد. استادیار مرد 

ها و انتظارات از سازمان اشاره کرده بودند. زیرطبقه تجهیزات و زیرساخت

در خصوص انتظارات از سازمان، تدوین و آموزش مقررات آموزش 

ط نات بیشتر سامانه، فراهم کردن شرایآنالین، فراهم کردن دسترسی به امکا

یکدیگر، دادن حق مدیریت زمان امتحان به دانشجو،  تعامل دانشجویان با

تسهیل ارتباط دانشجو با اساتید، تسهیل برگزاری واحدهای عملی، برطرف 

تدریس  یهای آموزش مجازی و آموزش نحوهکردن نقاط ضعف سامانه

 ترین کدهای اولیه بود. به عنوان مثالدر شرایط مجازی برای اساتید از مهم

ستیم دانتا چند وقت پیش آموزش نمی ،شناسیمدانشگاه را نمی ما اصالً"

ثانیه  53خوانیم. قانون درس نمی ،بینیمدانشجوها را نمی ،کجاست

. همچنین در "ساله 11امتحانات عادالنه نیست. دانشجوی پزشکی زن 

 ی الزامات امتحانی،به سه زیرطبقه همین جدول از دیدگاه مدیران آموزشی

ها و پایش اشاره شد. در خصوص پایش، کدهای تجهیزات و زیرساخت

ازخورد به های آنالین، گرفتن بای نظیر پیگیری مستمر کیفیت کالساولیه

موقع از دانشجویان، پیگیری به موقع نواقص آموزش آنالین، برگزاری 

های قوانین و مقررات زاری کارگاههای آموزشی برای اساتید و برگکارگاه

اساتید  بعضی از" الورود استخراج شد. به عنوان مثالبرای دانشجویان جدید

آوری کردند و وقتی یادتعداد جلسات را به درستی در سامانه بارگذاری نمی

یم. کردما هم باید به اداره کل گزارش می .شدندکردیم عصبانی هم میمی

 ."هسال 33مدیر آموزش زن 

 

در خصوص ضوابط اخالقی سازمانی از زیرطبقات و  طبقه اصلی -3جدول 

 دید اساتید، دانشجویان و مدیران آموزش

 زیرطبقه طبقه اصلی کنندگانشرکت

 اساتید

وابط ض

اخالقی 

 سازمانی

 تجهیزات
 انتظارات از سازمان

 تجهیزات و زیر ساخت دانشجویان
 انتظارات

 مدیران
 الزامات امتحانی

 هاتجهیزات و زیر ساخت 
 پایش

 

 گيریبحث و نتيجه

از دید اساتید، یکی از مهمترین ضوابط اخالقی حاضر  یدر مطالعه

قلب عدم ارتکاب به تکه  طوریه الزامات اخالقی امتحانات بود. ب، فراگیران

و داشتن صداقت بسیار مهم تلقی شد. طبق پژوهش صورت گرفته توسط 

Ampuni    چقدر افراد از صداقت باالتری  هرهمکاران نتایج نشان داد که

از دید  ،. از سوی دیگر(14) زنندخوردار باشند به این عمل دست نمیرب

 همدیران آموزشی، اساتید نیز ملزم به رعایت الزامات امتحانی هستند. ب

داشته و  االتؤکه برای پیشگیری از تقلب باید تنوع در طراحی س طوری
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د دانشجویان انتظار داشتند که در فرآین ازنمره دهند. اساتید به تکالیف هم 

تدریس مجازی به شرایط کالس آنالین متعهد باشند، مشارکت و حضور 

د. شود را به خوبی انجام دهنسپرده میها آنفعال داشته و تکالیفی که به 

های مجازی را افزارهای آموزشی کالسهمچنین داشتن مهارت کار با نرم

ای و کار تایج نشان داد که سواد رسانهمطالعه دیگر نیز ندو داشته باشند. در 

های السکیفیت کتواند بر تمامی موارد در افزایش کمیت و افزارها میبا نرم

 . (15،11) سزایی داشته باشده ثیر بأمجازی ت

رایط ش یکی از ضوابط آموزشی که توسط دانشجویان ذکر شده بود،

بیشتر دانشجویان بیان کردند حضور که  طوریه حضور در کالس بود. ب

ات افزارها از الزامافزار و سختبه موقع، رعایت جو رسمی و آشنایی به نرم

مهر و همکاران نشان مطالعه محمدی ،حضور در کالس است. در این راستا

داد که دانشجویان برای آموزش مجازی باید آشنایی با موارد فنی 

 . (12) باشند افزارها داشتهافزارها و نرمسخت

های از دیدگاه مدیران آموزشی برای فراگیران، الزامات فعالیت نهایتاً

کالسی و امتحانی بسیار مهم بود. از نظر مدیران، دانشجویانی که فعالیت 

در امتحان نیز مالحظات  ،دادندکالسی را در آموزش مجازی انجام می

کردند. دریافت میای را رعایت کرده و نمره بهتری هم اخالقی و حرفه

امل سازنده تع .تعامل با اساتید نیز از دید مدیران یکی دیگر از ضوابط بود

نیز از دیگر مواردی است که بر روی رعایت ضوابط  با اداره آموزش

یس نامناسب در حین تدرارد که اگر مو طوریه ب .ثیر مثبت داردأآموزشی ت

بعات از ت ،پیگیری شود چه از طرف دانشجو و چه استاد به موقع گزارش و

 آید.منفی بعدی آن پیشگیری به عمل می

در خصوص ضوابط آموزشی اساتید، یکی از مهمترین موضوعات از 

ه ود. بب الزامات کیفیت تدریسدید اساتید، دانشجویان و مدیران آموزشی 

ها، که از دیدگاه اساتید مواردی چون بارگذاری منظم فایل طوری

های مجازی و حضوری و داشتن مهارت رای کالسگذاری برابر بارزش

جازی های متواند بر افزایش کیفیت تدریسافزارها میکافی کار با نرم

ع به توان چنین تبیین نمود که نظر اساتید راجثیرگذار باشد. نتایج را میأت

برای تدریس ها آنهای مجازی و طرز نگرش و ارزشی که اهمیت کالس

ها به طور محسوس بر روی کیفیت این کالس ،شوندمجازی قائل می

برگزاری امتحان در دوران  ،اثرگذار است. از دیگر موارد مهم الزامات

هایی از جمله که در امتحان نیز شرط طوریه باشد. بآموزش مجازی می

دریس دروس ت براساساالت امتحانی و انجام ارزشیابی ؤتکراری نبودن س

ظارات این است که اساتید باید به صورت شده ذکر شدند. مورد بعدی انت

های عاطفی و سری شرایط در کالس درس از جمله جنبه یک ارزشی به

های احساسی ارتباطات، بازخورد به تکالیف و پاسخ مناسب به تماس

ویان دانشج ،دانشجویان توجه نمایند تا آموزش اثرگذار شود. به عبارتی

 ،دهد. از دید دانشجویاناهمیت میها آناحساس کنند که استاد به آموزش 

اساتید باید شرایط تدریس را برای آموزش رعایت نمایند. همچنین اساتید 

هفتگی منظم برای آموزش داشته باشند و زمان تدریس  یباید یک برنامه

را به هر علتی افزایش ندهند تا دانشجویان بتوانند به صورت مفید از کالس 

 یت تدریس از دید دانشجویان برای اساتید اینمند شوند. همچنین کیفبهره

 .دروزرسانی کنباشد که استاد باید محتواهای آموزشی خود را بهمورد می

در بحث اخالقی  تعامل استاد با دانشجو ،از دید مدیران آموزشی

االت ؤکه پاسخگو بودن به س طوریه ب .باشدآموزش مجازی بسیار مهم می

مشارکتی در کل ضروری است. این یافته را دانشجویان و ایجاد فضای 

ها نآتوان تبیین نمود که حمایت بیشتر از دانشجویان و تعامل با چنین می

ه در شود کبه برگزاری هرچه بیشتر و کیفیت آموزش مجازی منجر می

  (.14و همکاران نیز به آن اشاره شده است )Ampuni  یمطالعه

 توان به تجهیزات واساتید میسازمانی از دید در خصوص ضوابط 

ها و انتظارات از سازمان اشاره نمود. طی یک مطالعه در دوران زیرساخت

های آموزش مجازی باید کرونا، نتایج نشان داد تجهیزات و زیرساخت

. همچنین دانشجویان نیز (17)ضوابط برآورده شوند  یفراهم باشد تا کلیه

این موارد وضع قوانین و تسهیالتی  از سازمان انتظاراتی داشتند، یکی از

های خرید اینترنت را ارائه دهند و یا آن را بود که بتوانند هزینهها آنبرای 

 در خصوص ضوابط اخالقیبه رایگان در اختیار دانشجویان قرار دهند. 

توان به وجود الزامات امتحانی، وجود سازمانی از دید مدیران آموزشی می

کید نمود. مدیران آموزشی بیان کردند أو پایش ت هاتجهیزات و زیرساخت

های مجازی برگزار شده به صورت آنالین و آفالین با پایش هفتگی کالس

را  های مجازیتوان کیفیت کالسمی ،و پیگیری مشکالت مشاهده شده

 افزایش داد. 
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اگرچه شیوع بیماری کرونا مشکالت زیادی بر تمام ابعاد زندگی مردم 

 هایدر پی داشت، اما منجر به ایجاد برخی از روشها آنت به ویژه سالم

شروع  توان بهجدید برای کنارآمدن با این موضوع شد که به عنوان مثال می

های اصلی این تحقیق، کشف آموزش مجازی اشاره نمود. یکی از یافته

ان را ارذهای مختلف آموزش مجازی است که سیاستگتعدد و تنوع جنبه

وع از های مختلف این نسازد. هر یک از جنبهبزرگ روبرو میبا مسئولیتی 

ن شود که پرداختآموزش به تنهایی یک چالش جدی و عمیق محسوب می

رسد به نظر می ،ای مستقل است. در عین حالبه آن مستلزم انجام مطالعه

 ،که توجه جدی به آموزش مجازی که در دوران اپیدمی کرونا ایجاد گردید

 ءهای این روش آموزشی و ارتقافرصتی مغتنم برای بررسی چالش

 وری نتایج مطالعاتی ازآهای مختلف آن فراهم آورده است که با گردبخش

 توان به نحو مناسب مورد استفاده قرار گیرد.این دست می

 

 تشکر و قدردانی

وم علوری دانشگاه انویسندگان از معاونت محترم تحقیقات و فن

نمایند. همچنین از همکاری برای حمایت مالی قدردانی می همدانپزشکی 

افرادی که محققین را در انجام این مطالعه یاری نمودند، کمال تشکر  یکلیه

 .دارندرا ابراز می

 تأیيدیه اخالقی

 به اخالقی ییدیهأت دارای مطالعه این

دانشگاه علوم پزشکی  از  IR.UMSHA.REC.1400.181یهشمار

 .استهمدان 

 

 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی نداشته است. این مطالعه برای نویسندگان هیچ

 

 سهم نویسندگان

ارنده نگ، پژوهشگر اصلی، شناسمحدثه صدری )نویسنده اول( روش

 23) اصلی پژوهشگر (دوم نویسنده) پروین چراغیدرصد؛  23 مقاله

 صلیا پژوهشگر، شناسم( روشسوایرانی )نویسنده امین دوستیدرصد(؛ 

پژوهشگر ، شناسم( روشچهارآبادی )نویسنده محسن علیدرصد؛  13

، سشنا، مریم افشاری )نویسنده پنجم و مسئول( روشدرصد( 13)اصلی 

 درصد(. 43) نگارنده مقاله، اصلی پژوهشگر

 

 حمایت مالی

علوم پزشکی  دانشگاه تحقیقات معاونت مالی حمایت با مقاله این

 .است شده انجام همدان
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Abstract 
Introduction: The outbreak of COVID-19 has confronted universities with countless 

challenges in educating students. Therefore, the present study was conducted to determine the 

ethical criteria in e-learning during the outbreak of COVID-19 from the perspective of students, 

professors and educational administrators at Hamadan University of Medical Sciences. 

Methods: The present study was a qualitative one with qualitative content analysis approach. 

The study was conducted with the participation of 30 students, faculty and educational 

administrators who were selected through purposive sampling. The data was collected through 

semi-structured interviews. Elo and Kyngas approaches were used to analyze the data. To 

increase the scientific reliability and validity of the results Lincoln and Guba methods were 

applied. 

Results: The participants included 16 students in different educational levels, 10 faculty 

members and 4 educational directors. After providing in-depth interviews and analyzing them 

in the first stage, a total of 193 initial codes were extracted. The primary codes were merged and 

the complete summary steps were placed in the relevant classes. In reviewing the ethical criteria 

in virtual education, a total of three main categories of learners 'ethical criteria, professors' ethical 

criteria and the organization's ethical criteria and 27 sub-categories were reported. 

Conclusion: Due to the prevalence of COVID-19 disease, e-learning has expanded as a new 

educational method. Therefore, by developing the necessary infrastructure, producing and sharing 

software, interactive educational tools, and using the experiences of other organizations and other 

countries, the impact of this type of training can be increased. 

Keywords: University, Educational Challenges, E-learning, COVID-19, Qualitative Study.   
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